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  دمةالمق

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
كتاب فيه ذكر مشاهري النحويني وطرف من أخبارهم وذكر أخذ بعضهم عن بض والسابق منهم إىل علم 

  .النحو

اختلف الناس يف أول من رسم النحو فقال قائلون أبو األسود الدؤيل وقال آخرون نصر بن عاصم الدؤيل 
 الدؤيل وامسه ظامل بن عمرو ويقال الليثي وقال آخرون عبد الرمحن بن هرمز وأكثر الناس على أيب األسود

بن سليمان بن عمرو بن حلس بن نفاثة بن عدي بن الدؤل بن بكر بن كنانة وكان من سكان البصرة، 
والنسبة إليه دؤيل كما ينسب إىل منر منري فيفتح استثقاالً للكسرة وجيوز ختفيف اهلمزة فيقال الدويل 

ان قبلها ضمة فتخفيفها بقلبها واواً حمضة كما يقال يف بقلب اهلمزة واواً حمضة ألن اهلمزة إذا انفتحت وك
فإذا انقلبت ياء كسرت الدال لتسلم الياء . جؤن جونٌ وقد يقال الديلي بقلب اهلمزة ياء حني انكسرت

  .كما تقول قيل وبيع

 اهلمز وقال األصمعي أخربين عيسى بن عمر قال الديل بن بكر الكناين إمنا هو الدؤل فترك أهل احلجاز
  .وأنشد لكعب بن مالك

 دئلكان إال كمعرس ال ما  جاؤوا بجيش لو ِقيس معرسه

والذي يقول أبو األسود الديلي يريد به النسبة إىل الدؤل على ختفيف اهلمزة الذي ذكرناه ألنه ال خالف 
  .يف نسبه

  : وكان أبو األسود ممن صحب علياً صلى اهللا عليه وكان من املتحققني مبحبته وحمبة ولده ويف ذلك يقول

 الدهر ال تنسى عِليا طواَل  يراألرذلون بنو قش يقول

 ياوحمزةَ والوص وعباسا  ديدااً شمحمداً حب أِحب

شداً ُأِصبهم را  هفإن يك حبوليس بمخطئ إن كان غَي  

: وكان نازالً يف بين قشري بالبصرة وكانوا يرمجونه بالليل حملبته لعلي وولده فإذا أصبح وذكر رمجهم قالوا

  .تكذبون لو رمجين اهللا ألصابين وأنتم ترمجون فال مصيب: اهللا يرمجك، فيقول هلم

: وقد اختلف الناس يف السبب الذي دعا أبا األسود إىل ما رمسه من النحو، فقال أبو عبيدة معمر بن املثىن

أخذ أبو األسود عن علي بن أيب طالب عليه السالم العربية فكان ال خيرج شيئاً مما أخذه عن علي بن أيب 
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عرب به اعمل شيئاً تكون ف: طالب عليه السالم إىل أحد حىت بعث إليه زياديه إماماً ينتفع الناس به وت
، "أن اهللا بريء من املشركني ورسوله": كتاب اهللا، فاستعفاه من ذلك حىت مسع أبو األسود قارئاً يقرأ

أنا أفعل ما أمر به األمري فليبغين كاتباً : ما ظننت أن أمر الناس صار إىل هذا فرجع إىل زياد فقال: فقال
فقال . كاتب من عبد القيس فلم يرضه فأتى بآخر قال أبو العباس أحسبه منهملقناً يفعل ما أقول، فأتى ب

إذا رأيتين قد فتحت فمي باحلرف فانقط نقطة فوقه على أعاله فإن ضممت فمي فانقط : له أبو األسود
نقطة بني يدي احلرف وإن كسرت فاجعل النقطة حتت احلرف فإن أتبعت شيئاً من ذلك غنة فاجعل 

  .فهذا نقط أيب األسود. قطتنيمكان النقطة ن

: وروى حممد بن عمران بن زياد الضيب قال حدثين أبو خالد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال

: جاء أبو األسود الديلي إىل عبيد اهللا بن زياد يستأذنه يف أن يضع العربية فأىب، قال فأتاه قوم فقال أحدهم

علي بأيب األسود ضع العربية، وروى حيىي بن آدم عن أيب بكر : لأصلحك اهللا مات أبانا وترك بنوه، فقا
إين أرى : أول من وضع العربية أبو األسود الديلي، جاء إىل زياد بالبصرة فقال: بن عياش عن عاصم قال

العرب قد خالطت األعاجم وتغريت ألسنتهم أفتأذن يل أن أضع للعرب كالماً يعرفون أو يقيمون به 
تويف : أصلح اهللا األمري تويف أبانا وترك بنونا، فقال زياد: ، قال فجاء رجل إىل زياد فقالال: كالمهم، قال

  .ضع للناس الذي يتك أن تضع هلم: أبانا وترك بنونا؟ ادع يل أبا األسود، فقال

ويقال إن السبب يف ذلك أنه مر بأيب األسود سعد وكان رجالً فارسياً من أهل بوزجنان كان قدم البصرة 
ع مجاعة من أهله فدنوا من قدامة بن مظعون اجلمحي فادعوا أم أسلموا على يديه وأم بذاك من م

إن فرسي ضالع، : ما لك يا سعد ال تركب؟ قال: مواليه فمر سعد هذا بأيب األسود وهو يقود فرسه قال
ا فيه فصاروا لنا هؤالء املوايل قد رغبوا يف اإلسالم ودخلو: فضحك به بعض من حضره، قال أبو األسود

  .إخوة فلو علمناهم الكالم، فوضع باب الفاعل واملفعول مل يزد عليه

    

إين : وكان أبو األسود الدؤيل من أفصح الناس، قال قتادة بن دعامة السدوسي قال أبو األسود الديلي
  .ألجد ِللّحن غَمزاً كغمز اللحم

إين مل أرد أي شيء : أي بنية جنومها، قالت: اء، قاليا أبِت ما أحسن السم: ويقال إن ابنته قالت له يوماً
إذاً فتقويل ما أحسن السماء، فحينئذ وضع كتاباً ويقال إن ابنته : منها أحسن إمنا تعجبت من حسنها، قال

إذا كانت الصقعاء، من فوقك والرمضاء من : يا أبِت ما أشد احلر، يف يوم شديد احلر، فقال هلا: قالت له
  .فقويل إذاً ما أشد احلر، والصقعاء الشمس: ا أردت أن احلر شديد، قالإمن: حتتك، قالت

أخذته احلمى ففضخته فضخاً : ما فعل أبوك، قال: ويروى أن أبا األسود لقى ابن صديق له فقال له
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فما فعلت امرأته اليت كانت تزاره ومتاره : وطبخته طبخاً ورضخته رضخاً فتركته فرخاً، قال أبو األسود
فما معىن : طلقها وتزوج غريها فحظيت عنده ورضيت وبظيت، قال أبو األسود:  وتضاره، قالوتشاره

يا ابن أخي ال خري : حرف من اللغة مل تدِر من أي بيض خرج وال يف أي عش درج، قال: بظيت؟ قال
  .لك فيما مل أدر

 ال فإنه يتسارع يف :أتعرف فالناً، قال: وروي عن عبد اهللا بن بريدة قال قيل أليب األسود الديلي
أطماعكم ويتثاقل عن حوائجكم ولكن عرفوا فالناً فإنه األهيس امللد الس إن أعطى أنتهز وإن سل 

  .أرز

سألت نصر بن عاصم وهو أول من : وأما نصر بن عاصم فقد روى حمبوب البكري عن خالد احلذاء قال
: فأخربته أن عروة ينون فقال: مل ينون، قالكيف نقرؤها قال قل هو اهللا أحد اهللا الصمد، : وضع العربية

بئسما قال وهو للبئس أهل، فأخربت عبد اهللا بن أيب إسحاق بقول نصر بن عاصم فما زال يقرأ ا حىت 
  .مات

واختلف عن حمبوب يف عروة وعزرة فقال خلف بن هشام عروة وقال عمر بن شبة عزرة، وكان نصر بن 
  .ه أبو عمرو بن العالء والناسعاصم أحد القراء والفصحاء وأخذ عن

إنه : اجتمعت أنا والزهري ونصر بن عاصم فتكلم نصر فقال الزهري: وروي عن عمرو بن دينار قال
  .ليفلق بالعربية تفليقاً

وأما عبد الرمحن بن هرمز فروى ابن هليعة عن أيب النضر قال كان عبد الرمحن بن هرمز أول من وضع 
  .ساب قريش وأحد القراءالعربية وكان أعلم الناس بأن

وأخذ عن أيب األسود الديلي مجاعة منهم حيىي بن يعمر وعنبسة بن معدان وهو عنبسة الفيل وميمون 
  .األقران ويقال ميمون ابن األقرن، ويقال أن نصر بن عاصم أخذ عن أيب األسود

ين ليث من كنانة فأما حيىي بن يعمر فهو رجل من عدوان بن قيس بن عيالن بن مضر وكان عداده يف ب
  .وكان مأموناً عاملاً قد روى عنه احلديث ولقي ابن عمر وابن عباس وغريمها وروى عنه قتادة وغريه

ويقال إن أبا األسود ملا وضع باب الفاعل واملفعول زاد يف ذلك الكتاب رجل من بين ليث أبواباً مث نظر 
يكون الرجل الذي من بين ليث حيىي بن يعمر فإذا يف كالم العرب ما ال يدخل فيه فأقصر عنه فيمكن أن 

األمري : أجتدين أحلن؟ قال: إذ كان عداده يف بين ليث، ويقال أن احلجاج بن يوسف قال ليحىي بن يعمر
نعم يف : عزمت عليك لتخربين وكانوا يعظمون عزائم األمر، فقال حيىي بن يعمر: قال. أفصح من ذاك
قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم ": قرأت:  شيء من كتاب اهللا؟ قالذاك أشنع له ففي أي: كتاب اهللا، قال

 ا أحبوإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموالٌ اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضو
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. فنفاه إىل خراسان. إذاً ال تسمعين أحلن بعدها: قال.  فترفع أحب وهو منصوب"إليكم من اهللا ورسوله

أنا لقينا العدو ففعلنا واضطررنا هم إىل عرعرة : هلب كتب من خراسان إىل احلجاجويقال إن يزيد بن امل
: فقال. إن ابن يعمر هناك: ما البن املهلب وهلذا الكالم؟ قيل له: قال فقال احلجاج. اجلبل وحنن حبضيضه

  .إذاً

 اهللا بن عامر قيل وأما عنبسة بن معدان فإن معدان رجل من أهل ميسان قدم البصرة وأقام ا وكان لعبد
. بالبصرة فاستكثر النفقة عليه فأتاه معدان فتقبل به بنفقته وفضل يف كل شهر فكان يدعى معدان الفيل

فبلغ الفرزدق . فنشأ له ابن يقال له عنبسة فتعلم النحو وروى الشعر وظرف فادعى إىل مهرة بن حيدان
  : أنه يروي عليه شعر جرير فقال

 ائدالراوي على القص لعنبسة  لفيل زاجرلقد كان في معدان وا

. اللؤم: مل يقل والفيل إمنا قال: فسأل بعض عمال البصرة عنبسة عن هذا البيت وعن الفيل فقال عنبسة

  .إن أمراً فررت منه إىل اللؤم ألمر عظيم: فقال

    

اختلف الناس إىل أيب األسود يتعلمون منه العربية فكان : وقال أبو العباس حممد بن يزيد قال أبو عبيدة
واختلف الناس إىل عنبسة فكان البارع من أصحابه ميمون األقرن . أبرع أصحابه عنبسة بن معدان املهري

 قال حدثين عبد اهللا وحدث عمر بن شبة. فكان صاحب الناس فخرج عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي
أول من وضع : بن حممد التوزي الصدوق ما علمت العفيف قال مسعت أبا عبيدة معمر بن املثىن يقول
ففي هذه احلكاية . العربية أبو األسود الديلي مث ميمون األقرن مث عنبسة الفيل مث عبد اهللا بن أيب إسحاق

  .ميمونميمون قبل عنبسة ويف احلكاية اليت قبلها عنبسة قبل 

وذكر حممد بن سالم قال كان بعد عنبسة وميمون األقرن عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي وكان يف 
زمان ابن أيب إسحاق عيسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن العالء ومات ابن أيب إسحاق قبلهما ويقال أن 

. العرب ولغاا وغريبهاابن أيب إسحاق كان أشد جتريداً للقياس وكان أبو عمرو أوسع علماً بكالم 

وكان بالل بن أيب بردة مجع بينهما وهو على البصرة يومئذ عمله عليها خالد بن عبد اهللا القسري أيام 
. فغلبين ابن أيب إسحاق يومئذ باهلمز فنظرت فيه بعد ذاك: قال يونس قال أبو عمرو بن العالء. هشام

هو : قال. يسأل يونس عن ابن أيب إسحاق وعلمهمسعت رجالً : وبالغت فيه، وقال حممد بن سالم: قال
لو كان يف الناس اليوم من ال : فأين علمه من علم الناس اليوم؟ قال: قال. والنحو سواء، أي هو الغاية

وكان ابن . يعلم إال علمه لضحك به ولو كان فيهم أحد له ذهنه ونفاذه ونظر نظرهم كان أعلم الناس
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دق والتعنت له فلما قال الفرزدق يف قصيدة ميدح فيها يزيد بن عبد أيب إسحاق يكثر الرد على الفرز
  .امللك

 كنديف القطن منشور بحاصٍب  انمستقبلين شمال الشأم تضرب

  على زواحف ترجى مخها رير  انلعمائمنا تلقى وأرح على

على زواحف : فأحل عليه ابن أيب إسحاق وعابه خبفض البيت األول ورفع الثاين فغريه الفرزدق فقال
  .وكان ابن أيب إسحاق يرد على الفرزدق كثرياً فقال فيه الفرزدق. نرجيها حماسري

 ياعبد اهللا مولى موال ولكن  فلو كان عبد اهللا مولى هجوته

وكان عبد اهللا بن أيب إسحاق موىل آل احلضرمي وهم حلفاء بين عبد مشس بن عبد مناف واحلليف عند 
  .من ذلك قول الراعي. العرب موىل

  شرار موالي عامٍر في العزائم  المةًاهللا موالنا غنياً م حزى

  وقال األخطل جلرير 

  ولوالهم كنتم لعكل مواليا  قوماً أثبتوك بنهشٍل أتشتم

  .يعين حلف الرباب لعكل

أن أبا عمرو كان أشد تسليماً للعرب : وذكر حسني بن فهم قال حدثنا ابن سالمة قال اخربنا يونس
  .وكان ابن أيب إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب

ب والرواية عنه يف القراءة فأما أبو عمرو بن العالء فهو من األعالم يف القرآن وعنه أخذ يونس بن حبي
مثقلة فقال . فعززنا بثالث. قال األصمعي سألت أبا عمرو عن قوله تبارك وتعاىل. والنحو واللغة كثرية

  : شددنا وأنشد للمتلمس

 سبوإذا تشد بنسعها ال تن  أجد إذا ضمرت تعزز لحمها

وأنشد املازين قال أنشدنا األصمعي عن أيب عمرو لرجل من اليمن وقد مساه غريه فقال امرؤ القيس بن 
  : عابس

 وذري عذلي ذريني  يلتملك يا تم أيا

 الكف بالعزل شدى  موسالحي ث ذريني

 لحقطاً ط قيب  راونبلي وفقاها كع

  وأرخي شرك النعل  ديدانج ايوبوث
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 ينظرة قبل ومني  ينظرة خلف ومني

 يحرة مثل فموتي  يلمت يا تم فإما

  : وزادين فيها اجلمحي: قال أبو عمرو

 بالناقة والرحل ن  ادمأسبأ للن وقد

 سنن الرجل تنفي  وقد أختلس الطعنة

  .يقول خيرج منها من الدم ما مينع الرجل من الطريق

 يدمي له نصل ال  وقد أختلس الطعنة

  يعين من السرعة واحلذق 

  ء ريعت وهي تستفلي  الدفنس الورها كجيب

  .يعين من سعة الطعنة

وقال حممد بن يزيد املربد أخربين املازين قال أنشدين األصمعي عن أيب عمرو بن العالء عن شيخ من أهل 
  .جند كان أسنهم

  فبينما العسر إذ دارت مياسير  اهللا خيراً وأرضين به استقدر

    

  إذا هو الرمس تعفوه األعاصير  المرء في األحياء مغتبطٌ وبينما

 روروذو قرابته في الحي مس  هعليه غريب ليس يعرف يبكي

 اريراٍل دها حوالدهر أيتم  رهذكن إال تحتى كأن لم يك

وأما عيسى بن عمر وهو يف طبقة ابن عمرو بن العالء فهو عيسى بن عمر الثقفي من أهل البصرة وليس 
وعيسى بن عمر الثقفي البكر من مقدمي . بعيسى بن عمر اهلمداين من أهل الكوفة وتروى عنه قرآت

في أخذ وعن عيسى بن عمر الثق. حنويي أهل البصرة وكان أخذه من عبد اهللا بن أيب إسحاق وغريه
  : فقال اخلليل بن أمحد. ولعيسى كتابان يف النحو مسى أحدمها اجلامع واآلخر املكمل. اخلليل بن أمحد

  غير ما أحدث عيسى بن عمر  هلاً كيعالنحو جم بطل

 رمس وقفهما للناس شم  عامذا جالكمال وه ذاك

وكان عيسى بن عمر فصيحاً ويروى عنه . وهذان الكتابان ما وقعا إلينا وال رأيت أحداً يذكر أنه رآمها
أشياء كثرية من القرآت واستودعه بعض أصحابه خالد بن عبد اهللا القسري وديعة فلما نزع خالد بن عبد 
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مره أن حيمله إليه مقيداً فدعا اهللا عن إمارة العراق وتقلد مكانه يوسف بن عمر كتب إىل واليه بالبصرة يأ
؟ فما بال القيد إذا: ال بأس عليك إمنا أراد األمري لتؤدب ولده قال: به ودعا باحلداد فمره بتقييده فقال له

فلما أتى به يوسف بن عمر سأله عن الوديعة فأنكر فأمر به يضرب بالسياط فلما . فبقيت مثالً بالبصرة
فرفع الضرب عنه ووكل به حىت أخذ . مري إا كانت أثياب يف أسيفاٍطأيها األ: أخذه السوط جزع فقال

فرأيت طول دهره حيمل يف كمه خرقة فيها سكر : قال علي بن حممد بن سليمان قال أيب. الوديعة منه
العشر واإلجاص اليابس ورمبا رأيته عندي وهو واقف علي أو سائر أو عند والة أهل البصرة فتصيبه كة 

ه خيفق ا حىت يكاد أن يغلب فيستغيث بإجاصة وسكرة يلقيها يف فيه مث يتمصصها فإذا تسرط على فؤاد
أصابين هذا من الضرب الذي ضربين يوسف : أي بلعه من ذلك شيئاً سكن ما به فسألته عن ذلك فقال

ذي أخربين عن هذا ال: وقال وقلت له يوماً. فتعاجلت له بكل شيء فلم أجد له شيئاً أصلح من هذا
فمن تكلم خبالفك واحتذى ما كانت العرب تكلم : قلت. ال: قال. وضعت يدخل فيه كالم العرب كله

فما ينفع كتابك؟ وأما يونس بن حبيب فإنه بارع يف النحو من كتاب أيب : قلت. ال: به أتراه خمطئاً؟ قال
ثر وله قياس يف النحو عمرو بن العالء وقد مسع من العرب كما مسع من قبله وقد روى عنه سيبويه وأك

وقد مسع منه الكسائي والفراء وكانت حلقته بالبصرة ينتاا أهل العلم وطالب األدب . ومذاهب يتفرد ا
  .وفصحاء األعراب والبادية

أن مروان بن سعيد بن عباد بن : قال املربد أخربين أبو عثمان املازين: وأخربنا أبو بكر بن السراج قال
أي شيء يشبه أي من الكالم؟ : هلب بن أيب صفرة سأل الكسائي حبضرة يونسعباد بن حبيب بن امل

فكيف : قال. فكيف تقول ألضربن من يف الدار؟ قال ألضربن من يف الدار: فقال له. ما ومن: فقال
ضربت : فكيف تقول ضربت من يف الدار؟ قال: قال. َألركنب ما تركب: ألركنب ما تركب؟ قال: تقول

فكيف تقول ألضربن : قال. ركبت ما ركبت: فكيف تقول ركبت ما ركبت؟ قال: قال. رمن يف الدا
: قال. ال جيوز: فكيف تقول ضِربت أيهم يف الدار؟ قال: قال. ألضربن أيهم يف الدار: أيهم يف الدار؟ قال

  .ننيتؤذون جليسنا ومؤدب أمري املؤم: قال فغضب يونس وقال. أي كذا خلقت: ِلم؟ قال

  : وحدثنا أبو بكر بن جماهد قال حدثنا حممد بن اجلهم قال حدثنا الفراء قال أنشدنا يونس النحوي

  ل وجهل غطا عليه النعميم  احلم أضاعه عدم الم رب

حتام تسألين عن هذه البواطيل : قال يل رؤية بن العجاج: بتخفيف غطا وروى األصمعي عن يونس قال
قال أبو سعيد هذا صحف فيه ابن األعرايب فقال بلغ . وأزخرفها لك أما ترى الشيب قد بلغ يف حليتك

  .بالغني وهو أحد ما أخذ عليه
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  .بلع الشيب إذا وقع فيه الشيب: قال أبو سعيد

كنا على باب : بن جماهد قال حدثنا أمحد بن حيىي قال حدثنا حممد بن سالم قال حدثنا يونس قالحدثنا ا
ابن عمري فمرت بنا امرأة يدفع بعضها بعضاً كأا خلفة فما لبثنا أن أقبل فىت من قريش عليه قميص 

    : فتبعها وقال. هاهنا طلبتك: قوهي ورداء فلما رآنا ارتدع فقلنا

  وإن هي عاجت عجت حيث تعوج  هتكصد السبيل سلسلكت ق إذا

اآلل من غدوة إىل ارتفاع الضحى األعلى مث هو سراب سائر اليوم : وذا اإلسناد قال يونس تقول العرب
  .وأنشد أليب ذؤيب. وإذا زالت الشمس فهو يفء وغدوة ظل

 ائلفي أفيانه باألص وأقعد  لعمري ألنت البيت أكرم أهله

وعنه ذا . وكان كذا وكذا الليلة يقولون ذاك إىل ارتفاع الضحى وإذا جاوز ذاك قالوا كان البارحة
  : اإلسناد قال كان عبد امللك بن عبد اهللا ينشد

  يرجى الفتى كيما يضر وينفعا  امإذا أنت لم تنفع فضر وإن

ثالثة واهللا أشتهي أن أمكن من مناظرم : وذكر عمر بن شبة عن خالد بن يزيد عن يونس النحوي قال
يوم القيامة آدم عليه السالم فأقول له قد مكنك اهللا من اجلنة وحرم عليك شجرة فقصدت هلا حىت ألقيتنا 

نعان بينك وبينه عشر يف هذا املكروه ويوسف عليه السالم أقول له كنت مبصر وأبوك عليه السالم بك
مراحل يبكي عليك ِلم لَم ترسل إليه إين يف عافية وترحيه مما كان فيه من احلزن وطلحة والزبري أقول هلما 

  .علي بن أيب طالب عليه السالم بايعتهماه باملدينة وخلعتماه بالعراق مل أي شيء أحدث

ان الغاية يف استخراج مسائل النحو وأما اخلليل بن أمحد أبو عبد الرمحن الفراهيدي األزدي فقد ك
وتصحيح القياس فيه وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب ا وعمل أول كتاب العني 

وكان من الزهاد يف الدنيا واملنقطعني إىل العلم ويروى عنه . املعروف املشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة
وقد كان وجه إليه سليمان بن . علم أولياء هللا فليس هللا ويلإن مل تكن هذه الطائفة يعين أهل ال: أنه قال

علي من األهواز وكان واليها يلتمس منه الشخوص إليه وتأديب أوالده ويرغبه ويقال إن الذي وجه إليه 
وكان بالبصرة فأخرج اخلليل إىل رسول . سليمان بن حبيب بن املهلب من أرض السند يستدعيه إليه

ما عندي غريه وما دمت أجده فال حاجة يل يف سليمان، فقال : يابساً وقالسليمان بن علي خبزاً 
  : فماذا أبلغه عنك؟ فأنشأ يقول: الرسول

  وفي غنى غير أني لست ذا مال  عةسليمان أني عنك في س أبلغ

 هزالً وال يبقى على حال يموت  داًي ال أرى أحبنفسي أن سخا
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  : وكان اخلليل يقول الشعر البيتني والثالثة وحنوها يف اآلداب كمثل ما يروى له

  أو كنت أجهل ما تقول عذلتكا  كنت تعلم ما أقول عذرتني لو

 اأنك جاهل فعذرتك وعلمت  ينلكن جهلت مقالتي فعذلت

  : وكما يروى له يف الزهد

  فعاش المريض ومات الطبيب  داوى المريض الطبيب وقبلك

 ريبو آت قذي هال فإن  ىنفمستعداً لداعي ال فكن

وسألته أو قال من : واخلليل أستاذ سيبويه وعامة احلكاية يف كتاب سيبويه عن اخلليل وكل ما قال سيبويه
  .غري أن يذكر قائله فهو اخلليل

وممن أخذ عن أيب عمرو بن العالء أبو حممد حيىي بن املبارك اليزيدي نسب إىل يزيد بن منصور خال 
املهدي لصحبته إياه وليس هو يف النحو من طبقة اخلليل وال من طبقة سيبويه واألخفش وتأخر موته 

بب تأديبهما وكان مؤدب املأمون والكسائي مؤدب أخيه حممد األمني وبينه وبني الكسائي مقارضة بس
  : منها. وله قصيدة ميدح حنويي البصرة ويهجو الكسائي وأصحابه. األخوين

 ادمأبي عمرو وح بعد  ِهكيا طالب النحو أال فاب

  والزين في المشهد والنادي  أبي إسحاق في علمه وابن

 دادأنر بلهم ده يأتي  وأشباه لعيسى وهل عيسى

 ادله األصل بأوت أرسوا  مهنإال قائالً ع هيهات

 ادحجليس ب لفضلهم  كالم سهفهو بمنهاج

 واديية الخليالً ح وال  هسالنحوي ال تن ويونس

 ادرٍف نى شبأعل ناٍد  اً أاللمن يطلب علم وقل

 ادأودت ذات اصع عنقاء  ربضيعة النحو به مغ يا

 اداٍم وأوغتمن بين أغ  هوم وأزروا بق دهأفس

 داِداد وأجلئام آب  نٍةكمراء وذوى ل ذوى

  قياس سوء غري منقاد =هلم قياس أحدثوه هم

 عاٍد في أبي جاد أعمار  من النحو ولو عمروا فهم

   غير مرادفي النحو حاٍر  رؤالكسائي فذاك ام أما
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  مثل سراب البيد للصاد  لمن يأتيه جهالً به وهو

ومحاد الذي ذكره يف النحويني فيما أظن هو محاد بن سلمة ألين ال أعلم يف البصريني من ذكر عنه شيء 
من ذلك ما حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد اهللا قال حدثنا عبد . من النحو وامسه محاد إال محاد بن سلمة

د الذارع قال مسعت محاد بن اهللا بن أيب سعد الوراق قال حدثين مسعود بن عمرو قال حدثنا علي بن محي
قال أبو مزاحم وحدثنا ابن أيب سعد قال حدثين مسعود . من حلن يف حديثي فقد كذب علي: سلمة يقول

هو أسن مين ومنه : أميا أسن أنت أو محاد بن سلمة؟ قال: بن عمرو قال حدثين ابن سالم قلت ليونس
بو عمر النحوي صاحل بن إسحاق اجلرمي وحدثين مسعود بن عمر وقال حدثين أ: قال. تعلمت العربية

وذكر نصر بن علي قال . ما رأيت فقيهاً قط أفصح من عبد الوارث وكان محاد بن سلمة أفصح منه: قال
ما أحد من أصحايب إال : كان سيبويه يستملي على محاد فقال محاد يوماً قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

فقال . حلنت يا سيبويه: فقال محاد: ليس أبو الدرداء: بويهفقال سي. وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء
وال أظن اليزيدي عين محاداً . فطلب النحو ولزم اخلليل. سيبويه ال جرم ألطلنب علماً ال تلحنين فيه أبداً

الراوية وإن كان مشهوراً برواية الشعر واألخبار ألنه من أهل الكوفة وإمنا قصد اليزيدي تفضيل أهل 
  .ى أنا ال نعرف حلماد الراوية شيئاً يف النحوالبصرة عل

قال أبو سعيد مث وجدت خبط أيب أمحد اجلريري عن أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب عن حممد بن سالم يف 
  .ترتيب النحويني من البصريني محاد بن الزبرقان وكان يونس يفضله

  .وقال اليزيد يف الكسائي وأصحابه

 رب األوللسان الع على  ىنقيس النحو فيما مض كنا

 للغى أشياخ قطرب على  هونيسوم يقق فجاءنا

 لق ال يأتبه يصاب الح  ايعمل في نقص م فكلهم

  يرقون في النحو إلى أسفل  هياعائي وأشالكس إن

مث إن اليزيدي رثى الكسائي وحممد بن احلسن الفقيه صاحب أيب حنيفة وكانا قد خرجا مع الرشيد إىل 
  : خراسان فماتا يف الطريق فقال

  وما قاضي القضاة ترى من بهجة سيبيد  ودليس خليا فدنال تتضرم

 يه ورودله إال عيس لول  ٌلهنوت مامرئ منا من الم لكل

 وديس يعض لغاب الالشب وإن  ىلبذر الالً ينامتر شيئاً ش ألم
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 يدتاء عنفالداً فمستع فكن  تلي خما أفنى القرون الت سيأتيك

 يدمؤاد عفي والعفأذريت دم  دمحاة معلى قاضي القض أسيت

 يدقت فاً وأنيوم هاحبإيض  انن لإذا ما الخطب أشكل م وقلت

 يدماء تبي األرض الفض وكادت  دهعائي بسكوت الم وأقلقني

 ودجيون هعي والينع وأرق  ذٍةيش ولل عن كع ينفأذهل

 ديدين نمالعي الا فوما لهم  ارمخا أوديا وتانمالع هما

 ديدات جممى التح بذكرهما  رةٌطفحزني أن تخطر على القلب خ

وكان أبو حممد اليزيدي الغاية يف قراءة أيب عمرو وبروايته يقرأ أصحابه وكان عدلياً معتزلياً فيما يزعم 
   :العدلية ويروون أبياتاً خياطب ا املأمون وهي

  قاضيك بشر بن الوليد حمار  هد ربأيها الملك الموح يا

 الكتاب وجاءت اآلثار نطق  هينفي شهادة من يدين بما ب

 داره األقشيخٌ تحيط بجم  رأيهعدالً من يقول ب ويعد

 ارلم يشب توحيده إجب لو  هربعند المريسي اليقين ب

 رداره مكهٌل يقال لشيخ  من جمع المحاسن كلها لكن

  .هو عيسى بن صبيح وكان يعرف بأيب موسى بن املردار وكان من الزهاد

وأما سيبويه ويكىن أبا بشر وامسه عمرو بن عثمان بن قنرب موىل بين احلارث بن كعب بن عمرو بن علة 
تفاح وأخذ النحو عن اخلليل وهو أستاذه وعن وسيبويه بالفارسية رائحة ال. بن خالد بن مالك بن أدد

يونس وعيسى بن عمر وغريهم وأخذ أيضاً اللغات عن أيب اخلطاب األخفش وغريه وعمل كتابه الذي مل 
  .يسبقه إىل مثله أحد قبله ومل يلحق به من بعده

    

هذا الغالم يكذب أظن : وقال حممد بن يزيد أبو العباس املربد قال يونس بن حبيب وقد ذكر عنده سيبويه
  .صدق يف مجيع ما قال هو قويل: قد روى عنك أشياء فانظر فيها فنظر فقال: فقيل له. على اخلليل

ومات سيبويه قبل مجاعة قد كان أخذ عنهم كيونس وغريه وقد كان يونس مات يف سنة ثالث ومثانني 
كل ما قال سيبويه وأخربين : لوذكر أبو زيد النحوي اللغوي كاملفتخر بذلك بعد موت سيبويه قا. ومائة

ومات أبو زيد بعد سيبويه بنيف وثالثني سنة ويقال أنه جنم من أصحاب اخلليل أربعة . الثقة فأنا أخربته
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عمرو بن عثمان سيبويه والنضر بن مشيل وأبو فيد مؤرج العجلي وعلي بن نصر اجلهضمي وكان أبرعهم 
ة وعلى مؤرج العجلي الشعر واللغة وعلى يل بن نصر يف النحو سيبويه وغلب على النضر بن مشيل اللغ

وجنم من أصحاب سيبويه أبو احلسن األخفش وقطرب وهو أبو علي حممد بن املستنري ويقال أنه . احلديث
والقطرب . إمنا أنت قطرب ليل: إمنا مسي قطرباً أن سيبويه كان خيرج فرياه باألسحار على بابه فيقول

  .دويبة تدب

قال فجاءه األخفش يناظره بعد ن .  كان األخفش أكرب سناً من سيبويه وكانا مجيعاً يطلبانقال أبو العباس
  .أتراين أشك يف هذا. إمنا ناظرتك ألستفيد ال لغريه: برع فقال له األخفش

قرأ فالن الكتاب فيعلم أنه : وكان كتاب سيبويه لشهرته وفضله علماً عند النحويني فكان يقال بالبصرة
وكان حممد بن يزيد املربد إذا أراد . ه وقرأت نصف الكتاب وال يشك أنه يف كتاب سيبويهكتاب سيبوي

وكان املازين . تعظيماً له واستصعاباً ملا فيه. هل ركبت البحر: مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له
  .من أراد أن يعمل كبرياً يف النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي: يقول

  .ارس يف أيام الرشيدومات سيبويه بف

وأما األخفش فهو أبو احلسن سعيد بن مسعدة موىل لبين جماشع بن دارم فهو من مشهري حنويي البصرة 
وهو أحذق أصحاب سيبويه وهو أسن منه فيما يروى ولقى من لقيه سيبويه من العلماء والطريق إىل 

لى سيبويه وال قرأه عليه سيبويه كتاب سيبويه األخفش وذلك أن كتاب سيبويه ال نعلم أحداً قرأه ع
وكان ممن قرأه أبو عمر اجلرمي صاحل بن . ولكنه ملا مات سيبويه قرئ الكتاب على أيب احلسن األخفش

  .إسحاق وأبو عثمان املازين بكر بن حممد وغريمها

اءنا ج: وقد حدثنا أبو بكر بن جماهد قال حدثنا أمحد بن حيىي قال حدثنا سلمة قال حدثين األخفش قال
وكان . الكسائي إىل البصرة فسألين أن أقرأ عليه أو أقرئه كتاب سيبويه ففعلت فوجه إيل مخسني ديناراً

كان أوسع الناس علماً وله كتب كثرية يف النحو والعروض : أبو العباس ثعلب يفضل األخفش ويقول
فراء سنة سبع ومائتني بعد مات األخفش بعد الفراء ومات ال: وقال أبو العباس أمحد بن حيىي. والقوايف

  .دخول املأمون العراق بثالث سنني

فزع أعرايب من األسد فجعل : وذكر أبو العباس حممد بن يزيد عن املازين عن األخفش عن الكسائي قال
يعسجين باخلوتلة يبصرين ال أحسبه يريد خيتلين بالعوسجة : يلوذ واألسد من وراء عوسجة فجعل يقول

  .حيسبين ال أبصره

كان من أهل البصرة مجاعة انتهى إليهم علم اللغة والشعر وكانوا حنويني منهم اخلليل بن أمحد وأبو و
عبيدة معمر بن املثىن التيمي واألصمعي عبد امللك بن قريب وأبو زيد سعيد بن أوس األنصاري فهؤالء 
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ويف عصرهم كأيب وكان بالبصرة مجاعة غريهم قبلهم . املشاهري يف اللغة والشعر وهلم كتب مصنفة
وكان قبل هؤالء ويف عصرهم خلف األمحر وأبو مالك عمرو بن كركرة األعرايب . اخلطاب األخفش

ويقال إن األصمعي كان حيفظ ثلث اللغة وكان اخلليل حيفظ نصف . وأبو فيد مؤرج العجلي وغريهم
  .اللغة وكان أبو مالك عمرو بن كركرة حيفظ اللغة كلها

  ذكر أخبار أبي زيد

    

كان : قال أبو العباس. أبو زيد سعيد بن أوس األنصاري صليبة من اخلزرج: قال أبو العباس حممد بن يزيد
أبو زيد عاملاً بالنحو ومل يكن مثل اخلليل وسيبويه وكان يونس من باب أيب زيد يف العلم باللغات وكان 

عنيه واألصمعي وأبا عبيدة وكان وكان أبو زيد أعلم الثالثة بالنحو أ. يونس أعلم من أيب زيد بالنحو
يقال أبو زيد النحوي وله كتاب يف ختفيف اهلمز على مذهب النحو ويف كتبه املصنفة يف اللغة من شواهد 

وذكر أبو العباس قال حدثين أبو بكر . النحو عن العرب ما ليس لغريه وكانت حلقته بالبصرة ينتاا الناس
 قال مست قوماً يذكرون أبا زيد يف حلقة األصمعي فساعدهم القرشي شيخ من أهل البصرة موىل لقريش

  .رأيت خلفاً األمحر يف حلقة أيب زيد: على ذلك مث قال األصمعي

وكان أبو زيد كثري السماع من العرب ثقة مقبول الرواية، وأخربنا أبو بكر بن دريد قال أخربنا أبو حامت 
تعهدت ال : فقلت. تعاهدت ضيعيت أو تعهدت:  عنقال قال يل أبو زيد األنصاري سألين احلكم بن قنرب

وكان احلكم بن قنرب سأل . فاثبت يل على هذا إذا سألك يونس فقل نعم: قال فقال يل. يكون إال ذلك
وكان عنده . ال: فقال أبو زيد فقلت. تعاد: قال فلما جئت سأله فقال يونس فقال. يونس فقال تعاهدت

 هؤالء فبدأ باألقرب إليه فاألقرب فسأهلم واحداً واحداً فكلهم سل: ستة من األعراب الفصحاء فقلت
  .أو شيئاً حنو هذا. يا أبا زيد رب علم كنت سببه: فقال. تعهدت: قال

ويروى أن أعرابياً وقف على حلقة أيب زيد جادياً أي مستميحاً فظن أبو زيد أنه جاء ليسأل مسألة يف 
  :  بدا لك فقال علي البديهةسل يا أعرايب عما: النحو فقال له أبو زيد

 بال وال فيه أرغ  مللنحو جئتك لست

 الدهر يضرب أبد  رٍئما لي والم أنا

  حيث ما شاء يذهب  هأنزيداً لش خل

 ربقد شجاه التط  قول عاشق واستمع
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 ببفيها يش فهو  لةٌالدهر طف همه

أسوأ : وحدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس املربد قال أخربنا أبو عثمان املازين قال يقال
وقال أبو : وبإسناده، قال. قال وكان أبو زيد يقول ألصحابه أخطأمت وأسوأمت. الرجل مهموزاً إذا أحدث

السرداين واخلرساين والعرماين من زيد ستة يلزمونه وال يفلحون األشنانداين والكرماين وابن السحستاين و
  .عرمان من األزد

  .وقال أمحد بن حيىي كان أبو زيد يقول ألصحابه

 عنوت كإذا م يإن  عمقرف الق واربتاق

 ما طار شيء فارتفعإال كما طار وقع  ال أتوقى بالجزع
  : قال وأنشدين فيها ابن األعرايب

  ما الذل إال في الطمع  عحسبي بعلمي إن نف

 قبح ما كان صنع عن  زع نراقب اهللا من

  .اقتربوا يا أوساخ: قال أمحد بن حيىي قرف القمع ما كان عليه من الوسخ، فيقول أبو زيد ألصحابه

: ما املتكأكئ قال: وحدثنا أبو بكر بن دريد قال حدثنا أبو حامت قال حدثين أبو زيد قال قلت ألعرايب

  .وتركين ومضى وذلك كله القصري. احملبنطئ يا أمحق: ما املتأزف؟ قال: قلت. املتأزف

كتب إىل أيب وذكر أبو العباس حممد بن يزيد قال حدثين أبو عثمان املازين والتوزي وغريمها أن الكسائي 
شكوت إيل جمانينكم فأشكو إليك جمانيننا لئن كان أقذاركم قد منوا : زيد جواب كتاب كان كتبه إليه

  .ألقذر وأننت مبن عندنا فلوال املعافاة كنا كهم ولوال البالء لكانوا كنا

عمرو قدم الكسائي البصرة فأخذ عن أيب : وذكر حممد بن يزيد قال حدثين املازين عن أيب زيد قال
ويونس وعيسى بن عمر علماً كثرياً صحيحاً مث خرج إىل بغداد فقدم إعراب احلطمة فأخذ عنهم شيئاً 
فاسداً فخلط هذا بذاك فأفسده وال نعلم أحداً من علماء البصريني بالنحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة 

 يف أول كتاب النوادر أنشدين قال أبو زيد. شيئاً من علم العرب إال أبا زيد فإنه روى عن املفضل الضيب
  .املفضل لضمرة بن ضمرة النهشلي جاهلي

 يابعليك مالمتي وعت بسٌل  بكرت تلومك بعد وهن في الندى

 ابي وعمن إبٍة عل فكفاك  باغوبني عمي س أأصرها

 البستعصبن رؤوسها ب أم  اهل تخمشن إبلي على وجوهه



ابو طاهر املقرئ-أخبار النحويني  16  

    

معىن بكرت أي قدمت الوقت والوهن الساعة من الليل، والبسل احلرام، أأصرها يعين أشد أخالفها 
والساغب اجلائع، واإلبة العيب وما يستحي منه والعاب العيب والسالب عصابة سوداء تلبسها املرأة يف 

  .املصيبة، وعامة كتاب النوادر أليب زيد عن املفضل

  ذكر أخبار األصمعي

كان األصمعي أسد الشعر والغريب واملعاين وكان أبو عبيدة كذلك : قال أبو العباس حممد بن يزيد املربد
وبفضل على األصمعي بعلم النسب وكان األصمعي أعلم منه بالنحو وهو عبد امللك بن قريب ويكىن أبا 

 بن عمرو بن عبد سعيد واسم قريب عاصم ويكىن بأيب بكر بن عبد امللك بن أصمع بن مطهر بن رياح
  : اهللا الباهلي وقد هجاه أبو حممد حيىي بن املبارك اليزيدي ذا النسب يف قصيدة أوهلا

  غلى أصمٍع أمه الهابله  هبلت كل من ينتمي أال

 هائله شوكفة نسبت  بمن كان ذا دعوٍة فكيف

  : وفيها

ٍعملي دعى بني أص أِبن  هلك أم آهرباع أقفر 

هصح أصلك من باهل إذا  ومن أنت هل أنت إال امروء 

قال األصمعي : وحدثنا أبو علي الكوكيب قال حدثين حممد بن سويد قال أخربين حممد بن هبرية قال
  : للكسائي ومها عند الرشيد ما معىن قول الراعي

 ذوالخودعا فلم أر مثله م  قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً

  : قال األصمعي فقوله. كان حمرماً باحلج: قال الكسائي

 نففتولى لم يمتع بك  قتلوا كسرى بليٍل محرما

قوله حمرماً كان . يا علي إذا جاء الشعر فإياك واألصمعي: هل كان حمرماً باحلج، فقال هارون للكسائي
  .يف حرمة اإلسالم

ومن مث قيل مسلم حمرم أي مل حيل من نفسه شيئاً : قال حممد بن سويد قال ابن السكيت قال األصمعي
  .يوجب القتل وقوله حمرماً يف كسرى يعين حرمة العهد الذي كان له يف أعناق أصحابه

ت شهد: وحدثنا حممد بن سهل الكاتب قال حدثنا أبو جعفر أمحد بن عبيد قال مسعت ابن األعرايب قال
  .األصمعي وقد أنشد حنواً من مائيت بيت ما فيا بيت عرفناه
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وعنده . عنده عن ابن عون ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وغريهم. وكان األصمعي صدوقاً يف احلديث
  .القرآن عن أيب عمرو ونافع وغريمها ويتوقى تفسري شيء من القرآن واحلديث على طريق اللغة

حضرت األصمعي وقد : ثنا أبو عمرو الصفار قال حدثنا نصر بن علي قالحدثنا أبو علي الصفار قال حد
يعين أقتل أنفساً :  قال"جاءكم أهل اليمن وهم أخبع أنفساً": سأله سائل عن معىن قول النيب صلى اهللا عليه

ثنا ال عليك فقد حد: فقلت له. ومن أخذين ذا وما علمي به: مث أقبل متندماً على نفسه كالالئم هلا فقال
لعلك باخع نفسك، أي قاتل نفسك فكأنه سرى : سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيع عن جماهد يف قوله

  .عنه

وقال أبو العباس حممد بن يزيد أخربين أبو قالبة اجلرمي قال صرت إىل األصمعي ومعي كتاب ااز أليب 
قال أبو : مث رجعت إليه فقال يل. هفأعطيته وانصرفت فنظر فيه حىت انتهى إىل آخر. هاته: عبيدة فقال يل

قال فقلت . أي ال شك فيه فما يدريه أن الريب الشك. آمل ذلك الكتاب ال ريب فه: عبيدة يف أول كتابه
  .أنت فسرت لنا يف شعر اهلذليني: له

  فقالوا تركنا القوم قد حصروا به

  .فأمسك ومل يقل شيئاً ورد الكتاب: فال ريب أن قد كان مث حليم، قال

فمر به رجالن : كان األصمعي كثرياً ما يذاكر أصحابه مبعاين الشعر، قال: قال أبو العباس حممد بن يزيد
  : كانا يتناظران يف املعاين فلما رأياه قال أحدمها لصاحبه متمثالً ببيت

 رارالقتال أو الف براكاء  وما ينجي من الغمرات إال

يقال . ومعناه أرم به. جحفل به: كان عمي إذا ورد عليه شيء ينكره قال: وقال ابن أخي األصمعي
  .جحفلت به إذا صرعته

واألبيات . كان األصمعي إذا أنشد هذه األبيات يومئ كأنه يقوم على أرع: قال أبو العباس حممد بن يزيد
  : له

  ما قال عبد الملك األصمعي  يعمسيا أمة اهللا ألم ت

 علو قمت على أرب فكيف  اهلمأثقلتني ح واحدة

    

يا أصمعي كيف : دخل األصمعي يوماً على الرشيد بعد غيبة كانت منه فقال ل: وذكر أبو العباس قال
ما معىن قولك ما : ما القتين بعدك أرض، فتبسم الرشيد فلما خرج الناس قال له: كنت بعدي؟ فقال

: فقال له. شيءما استقرت يب أرض كما يقال فالن ال يليق شيئاً أي ال يستقر معه : قال. القتين أرض
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هذا حسن ولكن ال ينبغي أن تلكمين بني يدي الناس إال مبا أفهمه فإذا خلوت فعلمين فإنه يقبح بالسلطان 
أن ال يكون عاملاً إما أن أسكت فيعلم الناس أين ال أفهم إذا مل أجب وإما أن أجيب بغري اجلواب فيعلم 

  .ثر مما علمتهفعلمين أك: قال األصمعي. من حويل أين مل أفهم ما قلت

كيف أصبحت يا أم ر؟ فاغتمت لذلك ومل : قال أبو العباس منى إيل أن الرشيد مازح أم جعفر فقال هلا
. اجلعفر النهر الصغري وإمنا ذهب إىل هذا: تدر ما معناه فوجهت إىل األصمعي تسأله عن ذلك فقال هلا

  .فطابت نفسها

فترك حلقة . ذا صار إىل منعته أهدى مما حيمل منهاقال أبو العباس كان رجل يألف حلقة األصمعي فإ
األصمعي فألف حلقة أيب زيد وكان أبو زيد ال يقبل شيئاً، فمر الرجل يوماً باألصمعي فأنشده األصمعي 

  .للفرزدق

  ترى الموت في البيت الذي كنت تألف  امأنى كتبك الهجران ح ولح

كنت أجالس أمري املؤمنني وأسامره فوجه : وكان يقول اليسري من الشعر فمن ذلك ما يروى عنه أنه قال
إيل ليلة يف ساعة يرتاب فيها الربيء فتناولت أهبة الدخول عليه فمنعت من ذلك وأعجلت فدخلين من 

خلت عليه فلما د. ذلك رعب شديد وخوف وجعلت أتذكر ذنباً فال أجده وجعلت نفسي تظن الظنون
يا عبد امللك : سلمت ومثلت بني يديه قائماً وهو مطرق فرفع رأسه إيل فأمرين باجللوس فجلست فقال

  : قال. لبيك يا أمري املؤمنني: قلت

 مجلر مملنجا بمهجته ط  ردىأن جعفر خاف أسباب ال لو

  ال يرجو اللحاق به العقاب القشعم  يثحمن حذر المنون ب ولكان

 مجنه ملم يدفع الحدثان عن  هارب يومقا تمل هلكن

احلق : قال وكان بني يديه طست مغطى مبنديل فأمر بكشفه فكشف فإذا رأس جعفر بن حيىي مث قال
فلما أفرخ روعي فكرت يف ذلك فوجدته أحب . فنهضت ومل أحر جواباً للرعب. بأهلك يا ابن قريب

  : قال األصمعي فخرجت وأنا أقول. يعلمين مكره ونكره ودهاءه ليتحدث به عنه

 كرمي آل بف رةٌعب  كل لرور هغما الأيه

    غرهم عن قدر اهللا حساب الهشتمرك

  .عربةً مل ترد أنت وال قبل أب لك وأكثر مساعه من األعراب وأهل الباديةوهي أبيات كثرية آخرها 

رآين أعرايب وأنا أكتب كل ما : حدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس املربد قال قال األصمعي
كل شيء ما أنت : وقال له بعض األعراب وقد رآه يكتب. أي نتفته. ما تدع شيئاً إال منصته: يقول فقال
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  .أنت حتف الكلمة الشرود: وقال له آخر. إال احلفظة تكتب لفظ اللفظة

تويف األصمعي بالبصرة وأنا حاضر يف سنة ثالث عشرة ومائتني وصلى عليه الفضل بن : ل أبو العيناءقا
ما عليه لو : فقلت. إنا هللا وإنا إليه من الراجعني: ومسعت عبد الرمحن ابن أخيه يف جنازته يقول. إسحاق

  .استرجع كما علمه اهللا

  .ة ست عشرة واهللا أعلم وأحكمويقال مات األصمعي يف سنة سبع عشرة ومائتني أو سن

  ذكر أخبار أبي عبيدة

كان أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي تيم قريش ال تيم الرباب وهو موىل هلم ويقال هو موىل لبين عبيد اهللا 
  .بن معمر التيمي

قال رجل أليب : وحدثنا أبو بكر بن جماهد قال حدثنا الكدميي أو أبو العيناء الشك من أيب سعيد قال
: فقال. يا أبا عبيدة قد ذكرت الناس وطعنت يف أنسام فباهللا إال عرفتين من كان أبوك وما أصله: عبيدة

  .حدثين أيب أن أباه كان يهودياً بباجروان

س بأنساب العرب وبأيامهم وله كتب كثرية يف أيام العرب وحروا مثل وكان أبو عبيدة من أعلم النا
  .كتاب مقاتل الفرسان وكتب يف األيام معروفة

كان أبو عبيدة عاملاً بالشعر والغريب واألخبار والنسب وكان األصمعي يشركه يف : قال أبو العباس املربد
وكان أبو عبيدة واألصمعي يتقارصان كثرياً الغريب والشعر واملعاين وكان األصمعي أعلم بالنحو منه، 

  .ويقع كل واحد منهما يف صاحبه

أخربنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس املربد قال حدثنا التوزي قال سألت أبا عبيدة عن قول 
     : الشاعر

 تاله الباهلي ابن أصمعا كتاب  وأضحت رسوم الدار قفراً كأنها

: قال التوزي. هذا يقول له يف جد األصمعي كان يقرأ الكتب على املنرب كما يقرأه اخلراساين: فقال

هذا كتاب عثمان ورد على ابن عامر فلم يوجد له من : فسألت األصمعي عن هذا فتغري وجهه مث قال
  .يقرؤه إال جدي

فقال أبو . ن قتيبة على فرس لهبينا أىب يساير سلم ب: أن األصمعي يقول: ويروى أنه قيل أليب عبيدة
سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب املتشبع مبا مل يؤت كالبس ثويب زور واهللا ما ملك أبو األصمعي : عبيدة

  .قط دابة إال يف ثوبه
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ومحل أبو عبيدة واألصمعي إىل الرشيد فاختار األصمعي السته ألنه كان أحسن منشأ منه وأصلح 
  .السة امللوك

ملا محلت إىل الرشيد أنا واألصمعي تغدينا عند الفضل بن :  أبو العباس حممد بن يزيد قال أبو عبيدةقال
: فقال يل. حيىي فجاؤونا بأطعمة واهللا ما مسعت ا قط وإذا بني يدي األصمعي مسك كنعد وكامخ شبت

غال من الكامخ واهللا ما فررت من البصرة : قال فقلت. كل من هذا يا أبا عبيدة فإنه كامخ طيب
  .والكنعد

وحدثنا أبو علي الصفار قال حدثنا حممد بن يزيد قال حدثنا التوزي عن أيب عبيدة قال مسعت ابن دأب 
. فصاح به صائح، يا أبا الوليد ما احملجوم؟ قال الذي به عضاض. فخرج محزة كأنه مجلٌ حمجوم: يقول

احلجم : قال أبو العباس.  حلمزة شرهاللمحجوم ثالثة مواضع اخترت: فرفعت رأسي فقلت له: قال
قال أبو العباس وثالثة . حجم الشيء الذي له لَمس يقال رأيت حجم صرته فعلمت ما فيها أي ملستها

املواضع اليت حيتمل احملجوم أحدها هو الذي له جسم وحلم يقال مجل حمجوم إذا كان جسيماً واحملجوم 
  .م، واحملجوم من العضاضالذي كان احملجم على فيه مينعه من الكال

وممن اختص باألخذ عنه حىت نسب إليه التوزي ودماذ أبو غسان ويقال أنه مات سنة مثان ومائتني وقيل 
سنة تسع ومائتني واهللا أعلم وأحكم؟ وبعد هذه الطبقة أبو عمر اجلرمي وأبو عثمان املازين واليهما انتهى 

  . والرياشي وأبو حامت السجستاينالنحو يف زماما ويف عصرمها التوزي والزيادي

  أخبار أبي عمر الجرمي

قال أبو العباس حممد بن . أبو عمر امسه صاحل بن إسحاق وهو موىل جلرم بن زمان وجرم من قبائل اليمن
كان أبو عمر اجلرمي أغوص على : يزيد هو موىل جلبلة بن أمنار بن إراش بن الغوث، قال أبو العباس

  . وكان املازين أحد منهاالستخراج من املازين

وأخذ أبو عمر النحو عن األخفش وغريه وقرأ كتاب سيبويه على األخفش ولقى يونس بن حبيب ومل 
يلق سيبويه وأخذ اللغة عبد أيب عبيدة وأيب زيد واألصمعي وطبقتهم وكان ذا دين وأخاً ورع وقد روى 

  .عن حمدثي أهل البصرة

بو العباس حممد بن يزيد قال حدثنا أبو عمر اجلرمي عن عبد حدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أ
وما ": األعلى بن عبد األعلى السامي عن حممد بن إسحاق عن يونس عن الزهري يف قول اهللا عز وجل

قال . معناه ما الذي علمناه شعراً وما ينبغي له أن يبلغ عنا شعراً: قال. "علمناه الشعر وما ينبغي له
  . اهللا صلى اهللا عليه ال يقول من الشعر إال ما قد قيل قبلهوكان رسول: الزهري
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وحدثنا أبو مزاحم اخلاقاين قال حدثنا ابن أيب سعد قال حدثنا مسعود بن عمرو قال حدثين أبو عمر 
ما رأيت فقيهاً قط أفصح من مزاحم قال حدثنا ابن أيب سعد قال : النحوي صاحل بن إسحاق اجلرمي قال

رأيت يونس النحوي ومر حبلقة من حالق : و قال حدثين أبو عمر اجلرمي قالحدثين مسعود بن عمر
 قال فقال بيده "وإىن هلم التناوش من مكان بعيد"املسجد فقام إليه رجل فسأله عن قول اهللا جل ذكره 

  : التناول وأنشد

 الفواز البه تقطع أج نوشاً  وهي تنوش الحوض نوشاً من عال

  أخبار أبي عثمان المازني

وهو بكر بن حممد من بين مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن كعب بن علي بن بكر بن 
  .وقد كان أشخص إىل الواثق وكان السبب يف ذلك أن جارية غنت. وائل

  أهدى السالم تحية ظلم  أظليم إن مصابكم رجالً

فرد بعض الناس عليها نصب رجالً وظن أنه خرب إن وإمنا هو مفعول املصدر ومصابكم يف معىن إصابتكم 
ال أقبل هذا أو ال أغريه وقد قرأته كذى على أعلم الناس بالبصرة أيب عثمان املازين : وظلم خرب إنّ فقالت

  .فتقدم بإحضاره

    

يا : ا قدمت سر من رأى دخلت على اخلليفة فقال يلمل: قال أبو العباس حممد بن يزيد حدثين املازين قال
: فقال يل. خلفت يا أمري املؤمنني أخية يل أصغر مين أقيمها مقام الوالد: مازين من خلفت وراءك؟ فقلت

طافت حويل وقالت وهي تبكي أقول لك يا أخي كما قالت بنت : قلت. فما قالت حني خرجت
  : األعشى ألبيها

 مد يتأرانا سواء ومن ق  تقول ابنتي حين جد الرحيل

 رمم تير إذا لبخ فإنا  افال رمت من عندن أبانا

 مويقطع فينا الرح نُجفى  الدإذا أضمرتك الب ترانا

  : أقول لك أخية كما قال جرير البنته: فما قلت هلا؟ قال قلت: قال يل

  ومن عند الخليفة بالنجاح  ريكباهللا ليس له ش ثقي

: ويف غري هذه الرواية أنه ملا أدخل عليه قال له. وأمر يل بثالثني ألف درهم. ال جرم إا ستنجح: فقال

. وكأنه أراد أن يعلمين معرفته بإبدال الباء مكان امليم يف هذه اللغة: قال املازين. يريد ما امسك. بسمك
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يا : حدثنا، قلت: فقال. مازن شيبان: تأمازن شيبان أم مازن متيم؟ قل: قال. بكر بن حممد املازين: فقلت
  : أمري املؤمنني هيبتك متنعين عن ذلك وقد قال الراجز

  إن مع اليوم أخاه غدوا  تقلواها وادلواها دلوا ال

ال تقلواها ال تعنفاا يف السري، يقال قلوته إذا سرت به سرياً عنيفاً، ودلوت إذا : فسره لنا، قلت: قال
سرت سرياً رفيقاً، مث أحضر التوزي فكان يف دار الواثق وكان التوزي يقول إن مصابكم رجلٌ ويظن أن 

. حسيب: فقال التوزي. مكيف تقول إن ضربك زيداً ظل: فقال املازين. مصابكم مفعول به ورجل خرب

  .وفهم

وكان ِدماذ أبو غسان صاحب أيب عبيدة قد قرأ من النحو إىل باب الواو والفاء ومن قول اخلليل 
قال عبد اهللا بن أيب سعد حدثنا عبد اهللا بن . وأصحابه أن ما بعدها ينتصب بإضمار أن فنبأ فهمه عنه

  :  قال كتب دماز إىل املازينماهان املروزي قال حدثنا عبد اهللا بن جبان النحوي

 دنبه والنفسي ل وأتعبت  تلفكرت في النحو حتى مل

 نل فالمسائل في ك بطول  هابراً وًأحكت ببوأتع

 نطه ذا فنبباط وكنت  اًمالره عاهبظ فكنت

 نم يكه ليتيا ل اءفلل  افعيه اللأن باباً ع خال

 نعد لمن المقت أحسبه ق  هبنى جاب إلب وللواو

 ينأتيك أو تآتلست ب ل  ااذا يقموا لقلت هات إذا

  على النصب قالوا اإلضمار أن  ذاذا كيل ها قلم أأجيبوا

 نه أن أجابي بف أفكر  اكدت يا بكر من طول م فقد

  .وكان أبو عثمان مع علمه بالنحو متسعاً يف الرواية

: أخربنا أبو بكر السراج قال أبو العباس النحوي حممد بن يزيد قال أخربنا املازين عن العتيب عن أبيه قال

الكامل من عدت سقطاته، وأخربنا أبو بكر قال أخربنا أبو العباس قال أخربنا أبو : قال األحنف بن قيس
أوصى بثلثك فإن ذاك :  وحضرا الوفاةقيل المرأة من بين منري: عثمان قال أخربين أبو احلسن املدائين قال

  : من الذي يقول: قالت. قيل بل تقريب إىل اهللا بذلك. وما أوصى وما أوصي بشيء: قالت. لك

  بطائشة الصدور وال ِقصار  ما رماح بني نمير لعمرك
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  .فثلثي لعبد القيس: قالت. من عبد القيس: وممن هو؟ قالوا: قالت. زياد األعجم: قالوا

حدثنا أبو مزاحم قال حدثنا ابن أيب سعد قال حدثنا أبو عثمان املازين قال حدثنا األصمعي عن عيسى بن 
حادثوا هذه النفوس فإا طلعة : كنا منشي مع احلسن ومعنا عبد اهللا بن أيب إسحاق قال فقال: عمر قال

استفدنا : ألواحه فكتبها فقالفأخرج عبد اهللا بن أيب إسحاق : قال. وال تدعوها فترتح بكم إىل شر غاية
  .منك يا أبا سعيد طلعة

قيل : حدثنا أبو مزاحم قال حدثنا ابن أيب سعد قال حدثين أبو عثمان املازين قال مسعت أبا زيد يقول
واملفلج املفلس واملدالكة . ال بأس إذا كان ملفجاً: قال. للحسن يا أبا سعيد أيداِلك الرجل امرأته

  .املماطلة

مزاحم قال حدثنا ابن أيب سعد قال حدثنا أبو عثمان املازين حدثنا األصمعي عن خلف األمحر حدثنا أبو 
  ."فاصدع مبا تؤمر": ما يف القرآن أعرب من قوله: قال مسعت رؤبة يقول

    

. فأما الزبد فيذهب جفاالً: وذا اإلسناد قال حدثنا أبو عثمان قال حدثين أبو زيد قال مسعت رؤبة قرأ

  .ال إمنا جتفله الريح أي تقلعه:  جفاء قال:قال قلت

  : وذا اإلسناد قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا األصمعي قال مسعت عيسى بن عمر ينشد

  ولغيرك البغضاء والنجه  هوجعنا أيها ال حييت

  .النجه اسوأ الرد

وذا اإلسناد قال حدثنا أبو عثمان املازين قال أخربين أمحد بن عبد اهللا بن علي السدوسي قال مسعت 
ال حممد يل بتنضال كفاى كالشن : قال له أبو زياد. هلم أناضلك: سعيد بن سلم يقول أليب زياد الكاليب

  .كفى كالشن البايل: وقال املازين مرة. البايل

: حدثين عثمان بن ثرمدة رجل من بين ذهل بن ثعلبة قال: أبو عثمان املازين قالوذا اإلسناد قال حدثنا 

شهدت شبيب بن شبة وهو خيطب إىل رجل من األعراب بعض حرمته فطول وكانت لألعرايب حاجة 
يا هذا إن الكالم ليس للمكثر املطنب ولكنه : ترتعه خياف فوا فاعترض األعرايب على شبيب وقال له

ب وأنا أقول احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد سيد املرسلني وخامت النبيني أما بعد للعقل املصي
فقد أدليت بقرابة وذكرت حقاً وعظمت مرعياً فقولك مسموع وحبلك موصول وبذلك مقبول وقد 

  .زوجنا صاحبك على اسم اهللا

  .وقال أبو عثمان سألين األصمعي عن هذا
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 جوفك بالدلي ليمخضن  ديبئر يا بئر بني ع يا

    حتى تعود أقطع الولي

وكان عبد الصمد بن . فقلت حىت تعودي قليباً اقطع الويل كان حقه أن يقول قطعاء الويل لقوله تعودي
  .املعذل قد وجد من شيء كان أنكره املازين و كالم تكلم به فيه فقال يهجوه وأفحش

 ورهاء كطين الردغه شوهاء  هغثا ليهثمانين بف بنت

 هغأصباغها المصم ملوية  هغمثممشوطة لمتها الم

 هزغنب ممثلبة للصاح  هفي قمص مصبغ مخضوبة

 هدغلبالناقرات م ملسبةٌ  هغيعاف الخفرات ميل فيها

 هغكشحه وأزف والظربان  هأعارها الغضون منه الوزغ

 حليساً لي وألقت مردغه ألقت  والديك أحذى الجيد منها النغنغه

 هغمنها وإفك مغم وحلف  هغفبحديث فغ وهامستني

 ما هاجك قالت دغدغه فقلت  إن ذقت حمدت الممضغه إنك

 أبو عثمان ذو علم اللغه وابني  هفقلت من أنت فقالت لي دغ

 هأعلو رأسها فأدمغ هممت  هغحديثي دونه أن يبل فاطِو

  .قولوا له اجلاهل مب نصبت فأدمغه لو لزمت جمالسة أهل العلم كان أعود عليك: فبلغ أبا عثمان فقال

  أخبار التوزي

وقرأ التوزي كتاب . قال أبو العباس كنا ندعوه أبا حممد القرشي. وامسه عبد اهللا بن حممد موىل لقريش
قال أبو العباس أوما رأيت أحداً أعلم بالشعر من أيب حممد التوزي كان . سيبويه على أيب عمر اجلرمي

  .عي وغريهأعلم من الرياشي واملازين وأكثرهم رواية عن أيب عبيدة وقد قرأ على األصم

وحدثنا أبو علي الصفار قال حممد بن يزيد أبو العباس قرأت على عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير أليب 
  : حممد التوزي كلمة جرير اليت أوهلا

 راضزلت في فنن وأيك ن ال  طرب الحمام بذي األراك فشاقني

  : حىت صرت إىل قوله

  بهوى جمانة أو برياً العاقر  الفؤاد فلن يزال موكالً أما
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. مها امرأتان: فقال التوزي قال. ما يقول صاحبكم يعين أبا عبيدة: فقال عمارة. ما مها: فقال له التوزي

. اكتب: فقال التوزي. مها واهللا رملتان متتدان بييت من عن ميينه وعن مشاله: فضحك عمارة مث قال

 يل اكتب فإن أبا عبيدة لو حضر هذا ألخذ هذا الضرب عنه فقال. فاستكربت ما قال إجالالً أليب عبيدة
  .هذا بيت الرجل

وحدثنا أبو علي قال حدثنا أبو العباس قال سأل التوزي عمارة عن بيت الفرزدق هذا وما مسعته سئل قط 
  : والبيت. عن شيء من شعر الفرزدق غري هذا فلم جيبه فقال التوزي معناه احلمرة من الدم

  إذا متعت بعد األكف األشاجع  ارةغداة الروع فتيان غ ومنا

  .متعت امحرت من الدم ويقال نبيذ ماتع أي شديد احلمرة

    

قال . كنت أقرأ على األصمعي أنا وحيان وكان لقب حيان عينني: قال أبو العباس وحدثين التوزي قال
  .فكان األصمعي إذا رآنا متثل

 اللوكانا محالفي إق د  وشريكين في كثير من الو

كان أبا : قال. من كان التوزي منك: وتزوج التوزي بأم أيب ذكوان النحوي فكان أبو ذكوان إذا قيل له
  .اخويت وكان يف مجل الواثق

  أخبار الزيادي

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن زياد بن أبيه وكان قد قرأ كتاب 
وقرأ على . سيبويه ومل يتمه وله نكت يف كتاب سيبويه وخالف له يف مواضع قد ذكرناها يف شرحه

عن الزيادي وحدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس املربد . األصمعي وروى عنه وعن غريه
هذه باملولتانية : فقال. قرأت مرة على األصمعي يف صفات اإلبل وأردت منها املُكَري فقلت املَكَري: قال

  وهو يف شعر القطامي . أي بالسندية

  منها المكَري ومنها اللين السادي  تعا رفذلك منها كم وكل

  : قال وقرأ عليه يوماً هذا البيت

  واستحمقوا في لقاء الحرب أو كيسوا  مكأنشأني فاغنوا اليوم ش أغنيت

  .فأغنوا اليوم تيسكم: فقال األصمعي. فصحفت فقال أغنيت شايت

  أخبار الرياشي
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هو أبو الفضل عباس بن الفرج موىل حممد بن سليمان بن علي اهلامشي ورياش رجل من جذام كان أبو 
وكان عاملاً باللغة والشعر كثري الرواية عن األصمعي وروى . عباس عبداً له فبقي عليه نسبه إىل رياش

 أبو بكر بن أيب وحدثين. وقد أخذ عنه أبو العباس حممد بن يزيد وأبو بكر بن دريد. أيضاً عن غريه
كنا نراه جييء إىل أيب العباس املربد يف قدمة قدمها من البصرة وقد : األزهر وكان عنده أخبار الرياشي قال

  .لقيه أبو العباس ثعلب وكان يفضله ويقدمه

رأيت رجالً يف الوراقني بالبصرة يفضل كتاب املنطق ليعقوب بن السكيت : حدثنا أبو بكر بن دريد قال
إمنا أخذنا اللغة عن حرشة الضباب : لكوفيني فقيل للرياشي وكان قاعداً يف الوراقني قال فقالويقدم ا

  .وأكلة الريابيع وهؤالء أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز أو كالم يشبه هذا

ت الرياشي ينشد شعراً حدثنا أبو بكر ابن السراج قال حدثنا أبو العباس حممد بن يزيد قال أول ما مسع
  .ملالك بن أمساء بن خارجة

  بدال بداري في بني أسد  ليت لي خصاً بداركم يا

 من اآلجر والكعد خير  افيه تقر أعينن الخص

  : قال وأنشدين له أيضاً يقول ألخيه عيينة

 لاستغثت بفارغ العق كنت  اههال إذ شفغت ب أعيين

 لإليه في شغ المستغاثو  أرسلت تبغي الغوث من قبلي

وحدثنا أبو بكر بن السراج قال حدثنا أبو العباس حممد بن يزيد قال حدثنا الرياشي أحسبه عن األصمعي 
أبوك : خرجت مع أيب أريد سليمان بن عبد امللك فلما صرنا ببعض الطريق قال يل أيب: قال قال رؤية

  .قال فقلت. قال نعم. أفأقول: قلت.  وأنت مفحمراجز وجدك كان راجزاً

فلما انتهينا إىل سليمان قال : قال. اسكت فض اهللا فاك: كم حسرنا من عالة عنس، مث أنشدته إياها فقال
أتسكتين وتنشد : فلما خرجنا من عنده قلت. فأنشده أرجوزيت فأمر له بعشرة آالف. ما قلت: له

فالتمست منه أن يعطيين نصيباً مما أخذه بشعري : قال. ز الناساسكت ويلك فإنك أرج: قال. أرجوزيت
  : فقال. فأىب أن يعطيين منه شيئاً فنابذته

 افيدة اإليجعب يةلن  افحما جرى أبو الج لطال

 ما شئت من سرهاف سرهفته  ين واألالفلن األهع ناء

 افاإلكالمشدود ب كالكودن  رافا آض ذا أعإذا م حتى

  من غير ما كسب وال احتراف  وافي صالذي عندك ل قال
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  : فقال رؤبة جييبه

 يرضى منك باإلنصاف وكان  افحلم تنصف أبا الج إنك

  يا ليت حظي من نداك الضاف  رافغيرك ذو اإلس ظلمتني

   افأن تتركني كف والفضل

  .ومات الرياشي فيما حدثين به أبو بكر بن دريد سنة سبع ومخسني ومائتني بالبصرة قتله الزنج

  أخبار أبي حاتم السجستاني

    

قال أبو . هو سهل بن حممد وكان كثري الرواية عن أيب زيد وأيب عبيدة واألصمعي عاملاً باللغة والشعر
وكان حسن العلم بالعروض وإخراج . مرتنيالعباس ومسعته يقول قرأت كتاب سيبويه على األخفش 

ولو قدم بغداد مل : قال أبو العباس. املعمى ويقول الشعر اجليد ويصيب املعىن ومل يكن باحلاذق يف النحو
وكان إذا التقى هو واملازين يف دار عيسى بن : قال أبو العباس. وله كتاب يف النحو. يقم له منهم أحد

وفاً من أن يسأله املازين عن النحو وكان مجاعة للكتب يبحر فيها وكان جعفر اهلامشي تشاغل أو بادر خ
قال أبو العباس جئت السجستاين وأنا حدث فرأيت بعض ما ينبغي أن جر . كثري تأليف الكتب يف اللغة

  .حلقته له فتركته مدة مث صرت إليه وعميت له بيتاً هلارون الرشيد وكان جييد استخراج املعمى فأجابين

 بي رجعجب ف بداهيٍة  انئتحسن الوجه قد ج أيا

  فلم يخف بل الح مثل الشهب  هيتفاً وأخيتب فعميت

 بعنه الحمام الحج وهتك  وييطمكنونه الط فاظهر

 بثن كه مفتناولت لنا  اًبعصفذلل ما كان مست

 ربتا اقوإذا ما نأين نأى  ها لونا دنمن إذا م أيا

 بذو الطير بيت عج وبيتك  اًنإذ كنت مستحس عذرناك

 بستصب به مك تحية  ربعلى النازح المغت سالم

  : أنشدنا أبو العباس أليب حامت: ومن شعره أيضاً أنشدناه أبو بكر بن السراج قال

  قد بات من أهوى معي  يعالحسود تقط كبد

  : وله
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 ياهللا حل بك اعتصام  يدبفداؤك يا ع نفسي

  نزر الكرى بادي السقام  هإناك فأخ فارحم

 رامحيقصد لل فليس  رامحما دون ال وأنله

  .وعليه يعتمد يف اللغة أبو بكر بن دريد وخربين أنه مات يف سنة مخس ومخسني ومائتني

  .ويف هذه الطبقة مجاعة ليسوا بنباهة من ذكرنا فتركناهم

  أخبار أبي العباس محمد بن يزيد األزدي

الثمايل املعروف باملربد انتهى علم النحو بعد طبقة اجلرمي واملازين إىل أيب العباس حممد بن يزيد األزدي 
  .وأنشدنا أبو بكر بن السراج عن أيب العباس لعبد الصمد بن املعذل يعاتبه. وهو من مثالة قبيلة من األزد

 القائلون ومن ثماله فقال  يسألنا عن ثمالة كل ح

 هزدتنا بهم جهال فقالوا  فقلت محمد بن يزيد منهم

حدثنا ابن أيب األزهر قال حدثين حممد . وقد حدثنا عنه أبو بكر بن أيب األزهر بشيء ظريف يف هذا املعىن
يا أبا العباس بلغين أنك تتصرف من جملسنا فتصري إىل املخيس وإىل مواضع : بن يزيد قال قال يل املازين

إن هلم أعزك اهللا طرائف من الكالم وعجائب من : فقلت: ملعاجلني فما معناك يف ذاك؟ قالاانني وا
دخلت يوماً إىل مستقرهم فرأيت مراتبهم : قال فقلت. خربين بأعجب ما رأيته من اانني: فقال. األقسام

وت اليت هم ا على مقدار بليتهم وإذا قوم قيام قد شدت أيديهم إىل احليطان بالسالسل ونقبت من البي
إىل غريها مما جياورها ألن عالج أمثاهلم أن يقوموا الليل والنهار ال يقعدون وال يضطجعون ومنهم من 

حيلب على رأسه وتدهن أرداؤه ومنهم من ينهل ويعل بالدواء حسب ما حيتاجون، فدخلت يوماً مع ابن 
وأنا معه فأمسكوا عما كانوا عليه لوالء أيب مخيصة وكان املتقلد للنفقة عليهم ولتفقد أحواهلم فنظروا 

موضعه فمررت على شيخ منهم تلوح صلعته وتربق للدهن جبهته وهو جالس على حصري نظيف ووجهه 
سبحان اهللا أين السالم من انون ترى أنا أم : فجاوزته إىل غريه فناداين. إىل القبلة كأنه يريد الصالة

لو كنت ابتدأت ألوجبت علينا حسن الرد عليك على :  فقال.السالم عليكم: فاستحيت منه وقلت. أنت
إن هللا إخاء على القوم دهشة اجلس : أنا نصرف سوء أدبك إىل أحسن جهاته من العذر ألنه كان يقال

فعزمت على الدنو منه فناداين ابن . وأومى إىل موضع من حصريه ينفضه كأنه يوسع يل. أعزك اهللا عندنا
مث قال . فأحجمت عن ذلك ووقفت ناحية أستحلب خماطبته وأرصد الفائدة منه! إياك إياك: أيب مخيصة

يا هذا أرى معك آلة رجلني أرجو أن ال تكون أحدمها أجتالس أصحاب احلديث : يل وقد رأى معي حمربة
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. نعم معرفة ثاقبة: قلت. أتعرف أبا عثمان املازين: قال. األغثاث أم األدباء من أصحاب النحو والشعر

    : أفتعرف الذي يقول فيه: قال

 رهكوه نروفة وأبأمه مع  وفتى من مازٍن ساد أهل البصره

أفتعرف غالماً له قد نبغ يف هذا العصر معه ذهن وله حفظ وقد برز يف النحو : ال أعرفه، قال: قلت
فهل أنشدك شيئاً : قال. أنا واهللا عني اخلبري به: وجلس يف جملس صاحبه وشاركه فيه يعرف باملربد، قلت

  : الذي يقولسبحان اهللا أليس هو : قال. ال أحسبه حيسن قول الشعر: من عبثات أشعاره؟ قلت

 اتبينبت لحمي ودمي أي ن بهما  ياتانغماء العناقيد يريق ال حبذا

  كل بماء المزن تفاح خدود الناعمات  الطالب أشهى من لذيذ الشهوات أيها

يا سبحان اهللا أويستحيا أن ينشد مثل هذا حول الكعبة : قال. قد مسعته ينشد هذا يف جملس األنس: قلت
قاتله اهللا ما أبعد : قال. يقولون هو من األزد أزد شنؤة مث من مثالة: قلت. ما تسمع الناس يقولون يف نسبه

  : غوره أتعرف قوله

 القائلون ومن ثماله فقال  ٍيعن ثمالة كل ح سألنا

 هزدتنا بهم جهال فقالوا  محمد بن يزيد منهم فقلت

 معشر فيهم نذاله فقومي  فقال لي المبرد خل قومي

كذب من ادعاها غريه هذا كالم : قال. أعرف هذه األبيات لعبد الصمد بن املعذل يقوله هلا فيه: قلت
يا هذا قد غلبت خبفة روحك : قال. قلت أنتم أعلم. رجل ال نسب له يريد أن يثبت ذا الشعر له نسباً

 أصلحك اهللا؟ الكنية. على قليب ومتكنت بفصاحتك من استحساين وقد أخرت ما كان جيب أن أقدمه
قبحك اهللا أحوجتين إىل : قال. يزيد: قلت. فاألب: قال. حممد: قلت. فاالسم: قال. أبو العباس: قلت

فرأيت القيد يف رجله قد شد إىل خشبة يف . مث وثب باسطاً يده ملصافحيت. االعتذار إليك مما قدمت ذكره
ك عن الدخول إىل هذه املواضع فليس يا أبا العباس صن نفس: فقال يل. األرض فأمنت عند ذلك غائلته

وجعل يصفق وقد انقلبت . يتهيأ لك يف كل وقت أن تصادف مثلي يف مثل هذه احلال اجلميلة أنت املربد
فبادرت مسرعاً خوفاً أن تبدرين منه بادرة وقبلت قوله فلم أعاود الدخول إىل خميس . عينه وتغريت حليته

  .وال غريه

جلرمي واملازين وغريمها وكان على املازين يعول ويقال أنه بدأ بقراءة كتاب وأخذ أبو العباس النحو عن ا
وكان إمساعيل بن إسحاق القاضي وهو أقدم مولداً منه ورأى الناس بالبصرة . سيبويه وختمه على املازين

ما رأيت أحسن جواباً من : ومسعت أبا بكر بن جماهد يقول. ما رأى حممد بن يزيد مثل نفسه: يقول
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. لقد فاتين منه علم كثري لقضاء ذمام ثعلب: ومسعته يقول. ربد يف معاين القرآن فيما ليس فيه قول ملتقدمامل

وكذلك خربنا . ما رأيت أحفظ لألخبار بغري أسانيد منه ومن أيب العباس بن فرات: ومسعت نفطويه يقول
علب من املنافرة ما ال خفاء به وكان بينه وبني أيب العباس ث. أبو بكر بن السراج عن حممد بن خلف وكيع

  .وأكثر أهل التحصيل يفضلونه

أنشدنا أبو بكر بن أيب األزهر قال أنشدين أمحد بن عبد السالم وكان أكرب من خالد الكاتب سناً يقول 
  : يف حممد بن يزيد

  إلى الخيرات في جاه وقدر  ورأيت محمد بن يزيد يسم

 روأعلم من رأيت بكل أم  ٍكخالئف وغذى مل جليس

 ربالكبير بغير ك وأبهة  يهاء فرفظوفتيانية ال

 رلؤلؤاً من غير فك وينثر  ر دراًإن أجال الفك وينثر

 رأبو العباس دائر كل شع  الشعر قد أودى فأحيا وكان

 النجم من شمس وبدر وأين  يملثعلب رجل ع وقالوا

 رالثعلبان من الهزب وأين  يلوقالوا ثعلب يفتي ويم

 رحجدوالً وشالً بب تشبه  الًفي مقالك مستحب وهذا

  : قال وأنشدين فيه

  وإن أطنب المداح مع كل مطنب  الذي ال يبلغ الوصف مدحه وأنت

 بعديل الفتح في ل موك وأنت  اًبوالفتح بن خاقان راك رأيتك

 بجيطيل الفكر بعد التع إليك  اين إذا رننأمير المؤم وكان

 بلعلوم بني الدنيا وال نحو ثع  ههنعلماً ال تحيط بك وأوتيت

 في أعلى منى والمحصب ببابك  مهإليك الناس حتى كأن يروح

  : وأنشدنا ابن أيب األزهر لنفسه

  إلى إلفه األوصب األنصب  شكا ما به من هوى منصب

    

 بكسدموِعهما ال بفيض  دودخر الدان حيخ فبات

 مثل جمر الغضا الملهب على  اماهبلوق انقويعتن
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  من الصبح يسطو على الغيهب  عأن بدا في الدجى ساط إلى

 بذهم تالدهور فل طوال  دمو تيلة لا لحسنه فيا

 برقحال أمن من ال على  اهذاتلن بعوهل ترج

 بلعرد أو ثبالمب وعذ  نلهطالب العلم ال تج أيا

 ربل األجمتك كالج وال  ورىم العند هاذين عل تجد

 ربغبالشرق والم بهاذين  رونةقالئق مخال علوم

ومن شعر أيب العباس وكان مليح الطبع أخرب أبو بكر بن أيب األزهر قال كتب طاهر بن احلارث كاتب 
حممد بن عبد اهللا بن طاهر إليه رقعة يف درجها تسبيب له على مصر قد فرغ منه وأحكمه وكان الغالم 

  .املوصل للرقعة يسمى نصراً فأجابه عن رقعته وكتب يف آخر اجلواب

 رحراً على العسر واليس فألفيته  ه أزريددت بأخ بر ش بنفسي

 منه أحسن القول والبشر وأحضر  دحةاء ومنه ثأغيب فلي من

 رعافيه على كلب الده وناصر  هبحطاهر إال جماٌل لص وما

 شنعاء ضاق لها صدري مطالبةٌ  ينيا خير الورى فكفيت تفردت

 رصكتاب أتاني مدرجاً بيدي ن  همن وجه الحبيب ووصل فأحسن

 وإن كان الكتاب إلى مصر غنيت  ينى ورأيتبه لما أت سررت

  فقد فت إحساناً وقصر بي شكري  ودةن ذي مرعاك اهللا م وقلت

وكان مولده فيما خربنا أبو بكر بن السراج وأبو علي الصفار يف سنة عشر ومائتني ومات سنة مخس 
  .ومثانني ومائتني

وقد كان من نظرائه يف عصره ممن قرأ كتاب سيبويه على املازين مجاعة مل يكن هلم كنباهته مثل أيب 
بن ذكوان وخرج إىل األهواز ذكوان ووقع إىل سرياف يف أيام الزنج وكان التوزي زوج أمه وعسل 

وأبو يعلى بن أيب زرعة بصري من أصحاب املازين مقدم وقد عمل . وأقام بعسكر مكرم من كور األهواز
  .كتاباً يف النحو مل يتمه

ومن أصحاب أيب العباس حممد بن يزيد أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج وأبو احلسن بن كيسان 
نحو بعد أيب العباس حممد بن يزيد غري أن أبا إسحاق كان أشد لزوماً ملذهب واليهما انتهت الرياسة يف ال

  .البصريني وكان ابن كيسان خيلط املذهبني
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وكان بعدمها أبو بكر حممد بن السري املعروف بابن السراج وأبو بكر حممد بن علي املعروف مبربمان 
  .وعنهما أخذت أكثر النحو وعليهما قرأت كتاب سيبويه

  .تهما ممن خيلط علم البصريني بعلم الكوفيني أبو بكر بن شقري وأبو بكر بن اخلياطويف طبق
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